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Varioplay is onderdeel van de Variopool Group en maakt het nu mogelijk de klant van Variopool 
een compleet pakket aan te bieden en de klant te ontzorgen. Met bijna een halve eeuw aan 
ervaring heeft Variopool wereldwijd al talloze projecten naar volle tevredenheid van onze 

klanten opgeleverd. 

 
WWW.VARIOPOOL.NL 

Variopool is de marktleider en expert op het gebied van beweegbare zwembadbodems en 
keerwanden in zwembaden. Het is de oplossing voor een multifunctioneel zwembad, hiermee haalt 

u het meest uit het wateroppervlak en wordt het zwembad interessanter voor alle doelgroepen. 

 

WWW.HOLLANDAQUASIGHT.COM
De specialist in het creëren van een unieke en luxe uitstraling met de acryl onderwaterramen van 

Holland Aqua Sight. Altijd hoogwaardige producten voor de privémarkt met onze onderwaterramen 
voor uw zwembad. Wij maken ieder project uniek, persoonlijk en naar uw wens voor een oneindig 

mooi resultaat en een wij gaan voor het wow-effect. Acryl ramen licht in gewicht, met een hoger 
lichtinval dan bij glas en krasbestendig. 

 
 

WWW.VARIODECK.NL  
Bij Variodeck kunt u terecht voor uw zwembadafdekkingen in verschillende maten en soorten. De 

afdekkingen bieden vele voordelen. De goede isolatielaag die de afdekkingen bevat levert een 
energiebesparing op van bijna zeventig procent. Ook blijft het zwemwater langer schoon met een 

afdekking van Variodeck in uw zwembad en is de omgeving rond het bad veilig voor kinderen.
 

 

WWW.VARIOMEDIC.NL
Al jaren de specialist voor beweegbare bodems voor Hydrotherapie. Het is belangrijk tijdens 

hydrotherapie dat de bodem op diverse hoogtes kan worden ingesteld, zodat de therapeut zijn 
patiënten goed kan ondersteunen en gemakkelijk het zwembad in kunnen komen. Als klap op de 

vuurpijl organiseert Variomedic regelmatig workshops en trainingen met behulp van een 
gecertificeerde hydrotherapeut.
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Varioplay is de leverancier en expert op het gebied van zwembadinrichting en de benodigde sport 
elementen voor in en om het zwembad. Wij kunnen u voorzien in alle benodigdheden voor de 

zwemwedstrijden of waterpolo in uw complex. Het bijhouden van de trainingsvoortgang en tijden 
is voor elke sport een belangrijk onderdeel. Wij zijn exclusief leverancier van SWIMTAG en Swiss 

Timing in Nederland en België. 

De waterdichte SWIMTAG polsband houdt uw trainingsvoortgang bij van alle zwemsessies. 
Na elke zwemsessie kunt u uw eigen prestatie inzien, of u verder, sneller en langer zwemt. Voor de 
officiële zwemwedstrijden zijn wij de leverancier en expert voor uw Swiss Timing apparatuur, dat 

gespecialiseerd is in tijdwaarneming, data-analyse en resultaatdisplays. 

Als iets bijdraagt aan het vakantiegevoel dan is dat wel zwemmen. Met het hele gezin de dag 
doorbrengen in en aan het zwembad voor verkoeling en plezier. Wij streven ernaar een 

onvergetelijke plezierige speel- en zwemervaringen te creëren voor de professional en recreant. 
Dit doen we met een uitgebreid assortiment aan hoogkwalitatieve producten met oog voor design 

en nieuwe functionaliteiten voor het vermaak en gemak van uw bezoekers. 

Wij denken met u mee over de finishing touch van uw zwembadcomplex, verzorgen deze van A tot Z 
en blijven graag betrokken. Wij hebben diverse RVS toepassingen op het gebied van 

zwembadinrichting, zoals bad trappen, leuningen, springplankstellingen of lijnkommen en 
vloerpotten voor bevestiging van de inrichting.

ZWEMBADINRICHTING SPORTINRICHTING EN TIJDREGISTRATIE

De unieke waterspeelelementen van Empex zorgen voor urenlang speelplezier in uw zwembad. 
Of het nu gaat om losse elementen of een compleet spray park wil, bij Varioplay bent u aan het juiste 
adres. Wij zijn de exclusieve leverancier van Empex Watertoys in Nederland en België, en experts op 

het gebied van waterpret.

De speelelementen van Empex zijn van duurzame kwaliteit en hebben een lange levensduur. 
De materialen die worden gebruikt zijn bestendig tegen zout water en water met chloor, en hebben 

bovendien weinig last van roest of corrosie. De speeltoestellen zijn goed te onderhouden en ook nog 
eens gemakkelijk en snel te installeren, zonder ingewikkelde materialen of funderingen. 

Uiteraard zijn alle speeltoestellen getest op veiligheid, zodat kinderen onbezorgd kunnen spelen.

Breng je zwembad tot leven met een interactieve aquarium projectie op je zwembadbodem. 
Raak de bodem aan en de vissen zwemmen van je weg of achtervolgen je beweging. Er zijn vele 

mogelijkheden in typen projecties met een mogelijkheid om te personaliseren door bijvoorbeeld 
een logo toe te voegen. 

Kinderen en hun ouders zullen niet genoeg kunnen krijgen van de kleurrijke en interactieve 
waterspeelelementen en glijbanen in uw complex. Ons aanbod is zeer divers en alle onderdelen op 

verschillende manieren met elkaar gecombineerd worden. 
Wij helpen u graag om de beste keuze te maken voor uw zwembad.

WATERSPEELELEMENTEN
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